
        

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.25 juni 2021 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Europa börjar nu succesivt öppna upp när smittkurvorna börjar peka nedåt 
som en effekt av att man börjar närma sig en 50 % vaccinerings grad. Detta 
kommer ytterligare öka efterfrågan på tjänster, produkter och råvaror. Allt 
pekar på att både världen och den svenska ekonomin kommer gå på 
högvarv hela 2021. Det finns dock lite orosmoln som kan sakta ner 
återhämningen, delar av Asien, Sydamerika och även Afrika är fortsatt hårt 
pressat till följd av Covid-19, relationen mellan Europa/USA och 
Kina/Ryssland där tonläget hårdnat. Kina utmanar USA om att vara 
nummer ett, de har olika uppfattningar om Hong Kong och Taiwan. 
Ryssland har en dold agenda gällande Ukraina, Belarus och det forna 
östblocket inom EU. Även konflikten i Israel kan komma påverka negativt. 
Bristen på råvara och som följd brist på komponenter/material, saktar ned 
återhämtningen, ex. i Tyskland har byggindustrin fått sakta ner och även 
fordonsbranschen har drabbats, Volvo, Scania, Volkswagen m.fl. har fått 
sänka sin produktionskapacitet trots hög efterfrågan. Business Swedens 
Exportchefs index för Q2 är det högsta noterade någonsin sedan mätningen 
startade 2007, 70,9. Svenska Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade 
på 119,3 + 5,8 mot april (100 normal läge), det högsta värdet på 25 år. 
Tillverkningsindustrins index på 126 är det högsta som någonsin mätts, läs 
mer på här. Priset på råolja har stigit med cirka 5 %, minskad efterfrågan 
från Indien kan ge sänkta priser under sommaren, prisnivå på ca. 68 
USD/Fat och Järnmalmspriset steg med ca. 20 %, prisnivå 205 USD/Ton. 
Den svenska kronan har stärktes mot USD med ca. 1,8 % och 0,2 % mot 
EUR. Världens börser har i snitt stigit med cirka 1,8 % under perioden. 

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järn/Stål är fortsatt hög och med ökad produktion som följd. 
Världens stålproduktionen i april 169,5 Mton,(+23,3 % jämfört med april 
2020). Kina i topp som vanligt 97,9 Mton (+13,4 %), tvåa Indien 8,3 Mton 
(+152,1 %!), läs mer här. EU behåller sina skyddstullar på stål mot USA för 
att motverka deras tullar på 25 %, skulle dessa tullar försvinna kan det ge 
ökad efterfrågan på svenskt specialstål. Stålföretaget Achelor-Mittals pris 
på tunnplåt landade på 1150 euro/ton och flera andra tillverkar följer efter, 
högsta prisnivån någonsin. Enligt Fitch Solutions kommer efterfrågan på 
järnmalm öka med 2,4 % åren 2021-2025, detta motsvarar en ökning med 
ca. 85 Mton/år. Världens största Järnmalmsnav är på väg att bildas i South 
flank, Australien med företaget BHP i spetsen, navet beräknas leverera ca. 
145 Mton järnmalm per år. Den svenska Järnmalmsgruvan i Dannemora 
planerar för en återstart, men ingen tidsplan finns när uppstart kommer ske. 
Ståltillverkare Ovako (Nippon Steel) har fulla orderböcker och stor 
efterfrågan av returskrot till sina stålverk i Sverige och Finland. Under maj 
har Fe HMS/TSI har stigit med ca. 12-14 % och svenska Kl.11 har stigit 
med ca. 15 %. Prognoserna för juni är att priserna kommer peka svagt 
nedåt, prisnivå på mellan 470-510 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 400-3 
800 kr/Ton (Kl.11).  

https://www.lme.com/
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2021-05-27-historiskt-stark-barometerindikator.html
https://www.metal-supply.se/article/view/792936/sa_sag_varldens_rastalsproduktion_ut_i_april?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.metal-supply.se/article/view/792840/varldens_storsta_jarnmalmsnav_bildas?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.jernkontoret.se/
http://www.sopor.nu


 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

  
 
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Fortsatt hög efterfrågan och över lag prisuppgångar på samtliga metaller. 
Palladium +13 %, anledningen till prisökningen beror bl.a. på att Nornickel, 
världens största producent av palladium, har fått två större gruvor i Sibirien 
drabbade av allvarliga översvämningar. Kopparpriset har stigit 
kontinuerligt sedan pandeminedgången i mars 2020.  Faktorer som 
påverkar är USA:s nya koldioxidmål, samtidigt som det finns en robust 
efterfrågan från Kina. Utbudet i Peru och Chile har heller inte återhämtat 
sig från situationen innan pandemin. En annan metall där priset har börjat 
rört sig uppåt är Litium, som under april steg med 10 procent. För kobolt 
sjönk priser med 10 procent, en nedgång som kan bero på en rekyl på grund 
av en stabilisering av efterfrågan från den batterikemiska industrin. 
Kopparpriset har varit stabilt över 10 000 USD/Ton under maj, men föll 
tillbaka till strax under 10 000 USD/Ton under mitten/slutet av månaden, 
då det spås ett ökat utbud från nya koppargruvor, ex. det kanadensiska 
gruvbolaget Ivanhoe Mines som startar en ny kopparmalmsgruva i 
Demokratiska Republiken Kongo, med en årlig volym om 3,8 Mton. 
Glencore återöppnar en Kobolt gruva i (också i) Demokratiska Republiken 
Kongo, p.g.a. ökad efterfrågan av Kobolt. Pris prognoser för juni 2021, 
Aluminium 2 300-2 500 USD/Ton, Koppar 9 900-10 500 USD/Ton, Tenn 
29 000-31 000 USD/Ton, Bly 2 100-2 300 USD/Ton, Zink 2 800-3 000 
USD/Ton och Nickel 18 500-19 500 USD/Ton.  

AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting 
DEWT erbjuder följande tjänster 
Upphandlingar/Anbudsförfrågan, Upprätta, 
Avfallsplaner och Avfallsföreskrifter, 
Genomlysning/Analyser av Kundernas 
avfallshantering, med förslag om 
Förändring/Förbättring, Bistå eller 
Genomföra Förändringsarbeten eller 
Omställningar, Förmedla 
Försäljning/Avyttring av Råvara/Avfall, 
Affärsutveckling, Projektledning,  
Utbildning, Föreläsningar och 
Mentorskap/Styrelseuppdrag.  
 
DEWT arbetar efter devisen;   
Transparens-Ärlighet  
Kunden Framför Allt  
Miljö- och Lagkrav en självklarhet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bly Pris USD/Ton & Lager 

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 

Tenn Pris USD/Ton & Lager Zink Pris USD/Ton & Lager 

Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Nickel Pris USD/Ton & Lager 

Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden      Följ DEWT på  →  Facebook 
Visiting address Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden         ↓ 
Phone +46 70 550 61 00 Web www.dewtconsulting.com E-mail info@dewtconsulting.com     Linkedin      Instagram 
Registration/Vat Number: 559181–7118 Bankgiro: 5319–0336  
 

VAD ÄR DIN 
METALLSKROT/AVFALL 

VÄRT? 
Priset på Metallskrot och Övrigt 
avfall bestäms av utbud och 
efterfrågan. DEWT Consulting 
arbetar hela tiden för att du som 
säljare/kund ska få bästa möjliga 
pris.  
Vill du ha hjälp med att sälja 
din Metallskrot eller Övrigt avfall 
eller bara se vad det är värt?  
”Tryck” på knappen nedanför; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
http://www.dewtconsulting.com/
http://www.dewtconsulting.com/
mailto:info@dewtconsulting.com
mailto:info@dewtconsulting.com
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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